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Todos os municípios têm recursos a receber
buídos aos municípios.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) comemorou o fato 
de o governo do Estado ter 
anunciado que não vai aderir 
ao Plano de Recuperação Fis-
cal anunciado pelo governo 
federal, já que, na prática, é 
credor da União. 

O presidente da Associa-
ção Mineira dos Municípios 
(AMM), Julvan Lacerda, afir-
mou que “forças ocultas” já 
se articulam contra a mobili-
zação das prefeituras, visível 
na resistência de alguns de-
putados federais e senadores 
em apoiar a causa. 

mandato”, afirmou o relator 
da comissão, deputado Durval 
Ângelo (PT), dirigindo-se às de-
zenas de prefeitos no Plenário.

Ao longo da reunião, ou-
tros parlamentares se reve-
zaram na tribuna na defesa 
do acerto de contas, entre os 
quais o 1º-vice-presidente da 
ALMG, deputado Lafayette 
de Andrada (PSD), que lem-
brou ter apresentado, na se-
mana passada, o Projeto de 
Lei (PL) 4.318/17, para garan-
tir que 25% dos recursos que 
forem estabelecidos como 
compensação ao Estado se-
jam imediatamente redistri-

ses de recursos da União para 
os estados. Esse prazo foi dado 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), em sentença sobre o 
caso. Caso o Congresso não se 
pronuncie, o Tribunal de Contas 
da União (TCU) deverá realizar 
os cálculos para o repasse.

O presidente da Comissão 
Extraordinária de Acerto de 
Contas entre Minas e a União, 
deputado Tadeu Martins Leite 
(PMDB), lembrou que todos 
os 853 municípios mineiros 
terão dinheiro a receber, caso 
o acerto de contas se concre-
tize. “Essa luta compensa, pois 
vocês têm mais três anos de 

Na audiência pública, foi defi-
nido um cronograma de ações 
para que os prefeitos pressio-
nem seus representantes no 
Congresso Nacional a fim de 
que o acerto de contas se tor-
ne realidade. O primeiro pas-
so deverá ser um encontro em 
Brasília, a ser coordenado pe-
lo deputado federal Leonardo 
Quintão (PMDB-MG), que in-
tegra a comissão especial da 
Câmara dos Deputados cons-
tituída para apresentar um 
projeto que viabilize o acerto. 

Cabe ao Congresso Nacio-
nal aprovar, até novembro, uma 
lei que regulamente os repas-

Minas Gerais deve R$ 
87,2 bilhões aos cofres fede-
rais. Entretanto, o governo 
mineiro considera que o Es-
tado, na verdade, é credor da 
União, uma vez que esse valor 
é inferior ao que o Estado re-
ceberia no acerto de contas.

Brasil que quem deve de fato 
é o governo federal. A Assem-
bleia está dando a sua contri-
buição nesta luta, já que até 
agora o governo federal tem 
se comportado como um agio-
ta dos estados e municípios”, 
afirmou Adalclever Lopes.

bre as exportações, conforme 
previsto pela Lei Kandir (Lei 
Complementar Federal 87, de 
1996). Desse valor, R$ 33,92 
bilhões seriam devidos direta-
mente aos municípios, daí a im-
portância do seu envolvimento. 

“Minas vai mostrar ao 

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), declarou 
ontem que um acerto de con-
tas entre os cofres estaduais 
e federais representaria o 
“fim da agiotagem”. Ele parti-
cipou, no Plenário da ALMG, 
de audiência pública da Comis-
são Extraordinária de Acerto 
de Contas entre Minas e a 
União em que se discutiu o im-
pacto da desoneração das ex-
portações nos municípios mi-
neiros. O termo “agiotagem” 
foi repetido diversas vezes ao 
longo do debate para definir 
o desequilíbrio na relação fi-
nanceira entre a União e os 
demais entes federativos, co-
mo os municípios, que foram 
chamados à Assembleia para 
participar dessa mobilização.

Em pauta está o movimen-
to pelo acerto de contas, lança-
do pelo Parlamento mineiro pa-
ra cobrar o recebimento de R$ 
135,67 bilhões que o governo 
do Estado estima como crédito 
devido pela União, em virtude 
da desoneração do ICMS so-

Guilherme Dardanhan

Presidente da ALMG classificou como “agiotagem” a relação estabelecida pela União com o Estado

Parlamentares e prefeitos reforçam 
a mobilização pelo acerto de contas
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Guilherme Bergamini

Assembleia recebe comitiva de Israel
O presidente da Assem-

bleia Legislativa, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), 
recebeu ontem, no Salão No-
bre, o embaixador de Israel no 
Brasil, Yossi Shelley. Ele visita 
o Estado para identificar opor-
tunidades de negócios e apro-
fundar as relações com Minas 
Gerais. De acordo com Shelley, 
há empresas israelenses inte-
ressadas em investir nas áreas 
de tecnologia e agricultura.

“O melhor estado do 
Brasil para se investir é, cer-
tamente, Minas Gerais”, afir-
mou o presidente da ALMG. 
Adalclever Lopes também des-

tacou a importância da troca 
de experiências, sobretudo na 
área de tecnologia, e lembrou 
que pode ser útil para o semi-
árido mineiro a expertise dos 
israelenses em irrigação. 

Também estavam pre-
sentes à visita os deputados 
João Leite (PSDB), Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), Vanderlei 
Miranda (PMDB) e Sargento 
Rodrigues (PDT). A comitiva 
de Israel teve, além do em-
baixador, o cônsul para As-
suntos Econômicos no Brasil, 
Daniel Kolbar, e o cônsul ho-
norário em Minas Gerais, Sil-
vio Musman.

VISITA

COMISSÕES

Projeto que anistia grevistas e PEC sobre
adicional da educação vão a Plenário

Anistia a servidores recebeu parecer da Comissão de Administração

Willian Dias

ção do dispositivo constitucio-
nal que impedia o pagamento. 
“Destaca-se que sua intenção 
é valorizar os profissionais da 
educação básica do Poder Exe-
cutivo quanto à sua remune-
ração, garantindo assim uma 
melhoria no desempenho pro-
fissional desses servidores e 
consequentes avanços no ser-
viço educacional prestado pelo 
Estado aos cidadãos”, afirma 
no parecer o relator.

Em outra reunião, a Co-
missão da PEC 45/17 elegeu 
as deputadas Celise Laviola 
(PMDB) e Arlete Magalhães 
(PV), respectivamente, como 
presidente e vice-presidente.

do pagamento de acréscimo 
pecuniário em razão exclu-
siva do tempo de serviço ao 
servidor que ingressar no 
serviço público após 15 de 
julho de 2003. A proposição 
inclui a Adveb como uma das 
exceções da vedação e escla-
rece que o período aquisitivo 
do adicional inicia-se em 1º 
de janeiro de 2012.

A Adveb foi criada pela Lei 
21.710, de 2015, que extinguiu 
a política remuneratória da 
categoria por regime de subsí-
dio, retornando ao sistema de 
vencimento. De acordo com 
os autores da PEC, o adicional 
não vinha sendo pago, em fun-

em 2015 não acarretarão pe-
nalidades, cabendo à autori-
dade competente proceder à 
revisão de eventuais processos 
administrativos já aplicados ou 
em andamento, bem como ao 
ressarcimento dos descontos 
efetuados nos contracheques. 

Ainda segundo o projeto, 
essas ausências também não 
acarretarão avaliação de desem-
penho negativa, dispensa de de-
signados, configuração de aban-
dono de cargo ou infrequên- 
cia, instauração de processo ad-
ministrativo, perda do direito às 
férias-prêmio, desconto na re-
muneração e prejuízos na desig-
nação, na contagem de tempo 
para promoção na carreira, na 
aposentadoria e na aquisição 
de férias regulamentares.
Substitutivo – A PEC 45/17 
recebeu parecer favorável da 
comissão especial instalada 
para analisá-la. O relator, de-
putado Durval Ângelo (PT), 
apresentou o substitutivo nº 
2, tornando prejudicado o 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

O substitutivo nº 2 dá 
nova redação ao artigo 
116 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
(ADCT), que trata da vedação 

Duas proposições de interesse 
dos servidores da educação 
foram analisadas ontem pelas 
comissões e estão prontas para 
análise no Plenário da Assem-
bleia Legislativa. Uma delas, 
em 2º turno, é o Projeto de Lei 
(PL) 3.875/16, do deputado An-
dré Quintão (PT) e outros, que 
trata da anistia a servidores 
que participaram de paralisa-
ções relativas ao movimento 
grevista de 2015. A outra, que 
tramita em 1º turno, é a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 45/17, que tem como 
primeiro signatário o deputado 
Rogério Correia (PT). Ela trata 
do Adicional de Valorização 
da Educação Básica (Adveb), 
que será pago mensalmente e 
corresponderá a 5% do venci-
mento do servidor, a cada cinco 
anos de exercício efetivo.
Administração – O PL 3.875/16 
recebeu ontem parecer de 2º 
turno favorável da Comissão 
de Administração Pública. O 
parecer do relator, deputado 
Sargento Rodrigues (PDT), re-
comenda a aprovação na forma 
do vencido em 1º turno. 

A proposição estabelece 
que as ausências ao trabalho 
dos servidores da educação 
que aderiram a paralisações 
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ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária (10 horas)

Mesma pauta da Reunião Ordinária
Reunião Ordinária (14 horas)
PL 2.953/15

Do deputado Thiago Cota. Institui a Semana de Prevenção, Conscienti-
zação e Combate à Obesidade em escolas públicas estaduais de Minas 
Gerais. Votação em turno único

PL 3.613/16
Do deputado Arnaldo Silva. Dispõe sobre a desafetação de bem pú-
blico e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Abadia dos 
Dourados o trecho que especifica. Votação em 2º turno

PL 895/15
Do deputado Gil Pereira. Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção 
e Controle do Diabetes em Crianças e Adolescentes Matriculados nas 
Escolas da Rede Pública e Privada de Ensino. Votação em 1º turno

PL 1.821/15
Do deputado Neilando Pimenta. Dispõe sobre o desenvolvimento de 
ações de atendimento e acompanhamento psicossocial às famílias das 
vítimas de calamidades públicas. Votação em 1º turno

PL 1.947/15
Do deputado Luiz Humberto Carneiro. Altera a Lei 12.503, de 1997, 
que cria o Programa Estadual de Conservação da Água. Votação em 
1º turno

PL 2.560/15
Do deputado Dilzon Melo. Autoriza o Poder Executivo a doar ao mu-
nicípio de Três Pontas o imóvel que especifica. Votação em 1º turno

PL 3.985/17
Do deputado Leonídio Bouças. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Iturama o imóvel que especifica. Votação em 1º turno

PEC 45/17
Do deputado Rogério Correia e outros. Acrescenta o § 7º ao art. 283-A 
e altera o art. 116 da Constituição do Estado, a fim de garantir o paga-
mento do Adicional de Valorização da Educação Básica. Discussão em 
1º turno

PL 1.094/15
Do deputado Braulio Braz. Autoriza o Poder Executivo a fazer rever-
ter ao município de Tombos o imóvel que especifica. Discussão em 2º 
turno

PL 1.491/15
Do deputado Antonio Carlos Arantes. Altera a destinação do imóvel 
de que trata a Lei 14.318, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a 
doar ao município de Piumhi o imóvel que especifica. Discussão em 
2º turno

PL 1.669/15
Do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Extrema o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 1.833/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Autoriza o Poder Executivo a doar 
ao município de São José do Goiabal o imóvel que especifica. Discus-
são em 2º turno

PL 3.290/16
Do deputado Nozinho. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município 
de Santa Maria de Itabira o imóvel que especifica. Discussão em 2º 
turno

PL 3.401/16
Do deputado Braulio Braz. Dispõe sobre a desafetação de bem público 
e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Muriaé o trecho 
que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.424/16
Do deputado Bosco. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de 
São Gotardo os imóveis que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.522/16
Do deputado Roberto Andrade. Autoriza o Poder Executivo a doar ao 
município de Viçosa o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.675/16
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar ao mu-
nicípio de Betim o imóvel que especifica. Discussão em 2º turno

PL 3.794/16
Do procurador-geral de justiça. Fixa o percentual, relativo ao ano de 

Reajustes do Ministério Público e do
Judiciário passam na FFO em 2º turno

emenda apresentada no final 
do ano passado pelo líder do 
Governo, deputado Durval 
Ângelo (PT), teve exatamente 
esse efeito com relação ao PL 
3.794/16.

governistas teriam tentado 
atrasar ou votar contra os re-
ajustes do Ministério Público 
e do Poder Judiciário. Sobre 
isso, o deputado Sargento 
Rodrigues declarou que uma 

dores do Judiciário, retroativo 
a maio de 2016. O presidente 
da FFO, deputado Tiago Ulis-
ses (PV), assumiu a relatoria da 
proposta. Também esse pare-
cer recomenda a aprovação do 
projeto na sua forma original.
Executivo – O deputado Sar-
gento Rodrigues (PDT) afirmou, 
durante a reunião da FFO, que 
os servidores do Poder Execu-
tivo estadual não tiveram rea-
justes relativos à reposição das 
perdas inflacionárias de 2015 
e 2016 e ainda têm seus salá-
rios parcelados desde janeiro 
de 2016. “Até quando vamos 
deixar esses 157 mil servidores 
sem revisão salarial?”, questio-
nou, acrescentando que já se 
prepara uma marcha desses 
servidores em setembro.

O deputado André Quin-
tão (PT) disse ser falsa a in-
formação de que deputados 

Estão prontos para votação 
definitiva em Plenário os pro-
jetos de lei (PLs) que tratam 
da recomposição salarial dos 
servidores do Poder Judici-
ário e do Ministério Público 
(MP). Ontem, as duas propo-
sições receberam pareceres 
favoráveis de 2º turno da Co-
missão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária (FFO) 
da Assembleia Legislativa.

O PL 3.794/16, do procura-
dor-geral de justiça, determina 
reajuste salarial de 4,39% aos 
servidores do Ministério Públi-
co, retroativo a 1º de maio de 
2016. O deputado Cássio Soa-
res (PSD) foi relator da matéria 
e o parecer recomenda sua 
aprovação na forma original.

Já o PL 3.840/16, de auto-
ria do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais (TJMG), determina 
reajuste de 3,5% para os servi-

Com o aval da FFO, os dois projetos podem ir a Plenário

Willian Dias

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Escola Municipal Marconi, de Belo 
Horizonte

9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Belo Ho-

rizonte) – visita à Associação Mineira de Reabilitação para conhecer a 
situação do local. Requerimento: deputado Duarte Bechir

10 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
11 horas

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – universitários da Unipac, de Juiz de Fora

14h15
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final
14h30

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 
votar parecer sobre o PL 1.600/15 (1º turno), do deputado João Leite, 
que torna obrigatória a instalação de dispositivo de sonorização nas sa-
las de aula dos ensinos fundamental, médio e superior

• Comissão de Participação Popular (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, os direitos das mulheres e seus bebês em situação de 
vulnerabilidade social, a humanização do parto, o incentivo ao aleita-
mento materno e ao desenvolvimento e proteção da infância. Requeri-
mento: deputado Doutor Jean Freire

14h45
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar pareceres sobre três proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais 
o PL 50/15 (1º turno), do deputado Fred Costa, que proíbe a renovação 
automática dos contratos para fornecimento de produtos e serviços por 
assinatura

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, com 

a presença de convidados, os investimentos em Juiz de Fora e região de-
correntes da prorrogação do contrato de concessão no setor ferroviário 
com a empresa MRS. Requerimento: deputado Antônio Jorge

16 horas
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho 

I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

que dispensam Plenário
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.397/16 
(1º turno), do governador Fernando Pimentel, que altera leis sobre a 
questão tributária (urgência)

16h15
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Belo Horizonte) – visita à Se-

cretaria de Estado de Esportes, para tratar de assuntos de interesse da 
comissão. Requerimento: deputado Ulysses Gomes

17 horas
• Comissão da PEC 45/17 (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre a 

PEC 45/17 (2º turno), do deputado Rogério Correia e outros, que institui 
adicional de valorização da educação básica

18 horas
• Reunião Extraordinária (Plenário)
• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-

dação final

 0h Memória e Poder – Jurista José Gregori
 1h Segunda Musical – Celso Faria, Wellington Vilela, Alexandre 

Braga e Gilberto Paganini 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Direitos Humanos (13/12) – Situação de 

moradores do entorno do Anel Rodoviário
 4h25 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 

com José Luiz Quadros de Magalhães
 6h TV Escola: Mobilidade urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
 6h30 Assembleia Debate – Situação das estradas de Minas 
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Narradores de histórias 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 10h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 12h30 Via Justiça – Armadilhas da internet
 13h Mundo Político 

 13h30 TV Escola: Mobilidade urbana – Teleaula 2: Acesso à cidadeW
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Plenário (ao vivo) – Reunião Extraordinária 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Narradores de histórias 
 20h Documentário Diálogos Possíveis  
 20h30 Propaganda política
 20h40 Compactos de Comissões 
 21h Memória e Poder – Jurista José Gregori
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações
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2016, para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores 
do Ministério Público. Discussão em 2º turno 

PL 3.840/16
Do Tribunal de Justiça. Concede revisão anual dos vencimentos e pro-
ventos dos servidores do Poder Judiciário, referente à data-base de 
2016. Discussão em 2º turno 

PL 3.875/16
Do deputado André Quintão e outros. Concede anistia aos servidores 
públicos da educação que aderiram a paralisações relativas ao movi-

mento grevista de 2015. Discussão em 2º turno
PL 4.322/17

Da Mesa da Assembleia. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos 
e proventos dos servidores da Assembleia Legislativa referente ao ano 
de 2017. Discussão em 2º turno

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária, mais o PL 3.397/16, do governa-
dor Fernando Pimentel, que altera a legislação tributária. Discussão 
em 1º turno (urgência)

ORDEM DO DIA (cont.)


